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PRODUKTKATALOG

Övervakningssystem för livs- och läkemedelsproduktion



Techik Instrument (Shanghai) Co., Ltd är ett ”high-tech” innovativt företag med 
internationellt anpassad instrumentteknik och design. Detta genom att dels 
anamma vedertagen teknologi och utveckla denna i produkter av hög kvalitet och 
dels genom anställda medarbetare med hög teknisk begåvning komna från den 
inhemska industrin. 

Techik utvecklar högkvalitativa produkter med internationell standard och 
skräddarsyr vid behov utrustningar efter kunden/användarens önskemål. Som 
ledande och första tillverkare av digital metalldetektor med IPR i Kina, tillhan-
dahåller vi utrustningar som söker och upptäcker metallföremål i produkter, 
röntgeninspektion av desamma samt utrustningar som utför kontrollvägning i 
produktion inom huvudsakligen livsmedels-, kemisk- och farmaceutisk industri. 
Givetvis även inom andra industrier där behovet av dessa teknologier är tillämp-
bara.

Vi hjälper kunden att möta kraven avseende HACCP, GMP- certifikat och andra 
hälso- och säkerhetsstandarder. Detta för att skydda kundens varumärke och 
rykte och även att förbättra produktionens effektivitet och kvalitet. 

Vi strävar efter att skapa vårt eget varumärke med tankesättet: högsta kvalitet till 
rimliga priser. Vårt slutliga mål är att bli det största, världsledande företaget inom 
tillverkning och utveckling av utrustningar inom inspektion med hjälp av den 
senaste tekniken.

Företagspresentation



Metalldetektor
Genom användandet av elektromagnetisk induktionsteori 
avsökes ”metallförorenade” livsmedel tillförlitligt genom 
utrustningens höga känslighet.

Röntgeninspektionssystem
Genom användandet av modern röntgenteknik kan bilder 
studeras där icke önskvärda föroreningar analyseras som i 
t.ex. livsmedel alternativt andra produkter.

Viktkontroll
Genom analoga utsignaler, som ett resultat av förändringar 
i sensorn tillsammans med CPU algoritm, kan en produkts 
vikt i en produktionsprocess kontrolleras och presenteras. 

Utstötare/avskiljare
Genom t.ex. en signal från metalldetektorns avsökning-
senhet få indikerad, felaktig produkt avskiljd från produk-
tionslinjen t.ex. transportbandet.

P01

P11

P05

P16

Katalog

1. Kvalitetskontroll
2. Design/formgivning
3. Tillverkning
4. R & D/utveckling



Den första DSP - baserade metalldetektorn med ”intellektuella 
egenskaper ” som tillverkats i Kina.
Lämplig att användas för att upptäcka metallföroreningar i produkter inom olika branscher 
där  t.ex.: vattenorienterade produkter, kött & fjäderfä, saltade köttprodukter, bakverk, 
nötter, grönsaker, kemiska råvaror, läkemedel, kosmetika, leksaker etc. förekommer 
i produktionen för att nämna några exempel.

Transportbandbaserade  metalldetektorer

Metalldetektor IMD-I-serien 

Metalldetektor IMD-II-serien  

Upptäcker alla metallföroreningar i emballerade och icke emballerade livsmedel där 
föroreningen innehåller eller utgör någon form av järnhaltig metall (Fe), icke-järnhaltiga 
metaller såsom koppar,aluminium etc. samt olika former av rostfritt stål.

Baserat på samma teknologi som IMD-I-serien. IMD-II-serien utökar funktionerna till att 
även omfatta fasspårning, produktspårning, auto - balanserad kalibrering samt fördelen 
som uppnås med den behandlade spegelytan i rostfritt stål etc., som kraftigt förbättrar 
känslighet och stabilitet hos utrustningen.

Fullt utvecklad digital teknologi, som undviker svagheter som kan 
förekomma i LC baserade, analoga kretsar med påföljande låg stabilitet. 
Utrustningen innehåller komponenter som påverkar funktion och 
utrustningens livslängd positivt, orsakad av tid och omgivningens 
betingelser som t.ex. temperatur.

Snabbt inlärbara produkttecken innebär automatik avseende start och 
avslut av processen genom Auto-inställning.

Test Samples

On-line Detection

Stabil och hög känslighet

Auto-inställningar 

Användarvänlig funktion 

Ny funktion 

Hårdvarustrukturell optimering

Användarvänlig funktion

Skyddsklass: IP66
Damm- och vattenskyddat utförande.

Damm och vattenskyddad, lätt att rengöra.

Automatisk återgående funktion, gäller inte vid avsökning på större 
produkter.
52 produkter kan bli lagrade i databasen.
LCD - skärm med meny, lätt att använda.

Fasspårningsfunktion, som innebär hög förmåga att upprätthålla 
stabilitet och hög känslighet genom utnyttjande av fasers olika delar.

Produktspårningsfunktion som automatiskt justerar och kompenserar 
för avsökning av varierande produkter.

Auto-balanserad kalibreringsfunktionen, som säkerställer service och 
livslängden på maskinen.

tillämpar hög funktionell FPGA (omprogrammerbar logik) med SCM 
(Singel Chip Machine).

Genom enkelt utformad, rostfri spegelyta.
Över 100 produkter kan lagras i produktdatabasen.
USB- och Ethernet-gränssnitt finns som tillval.



Anm:
1. Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet. 
Den verkliga känsligheten måste fastställas genom att aktuell produkt används vid faktiska produktionsförhållanden 
samt anpassning till förväntade metaller och deras storlekar som kan tänkas förekomma och som inte är önskvärda.

2. Utrustningen kan anpassas med avseende specifika önskemål från kund/användare. 

Modell IMD-I IMD-II

Specifikation
4008, 4012
4015, 4018

4008, 4012
4015, 4018

5020,5025 5020,5025

Avsökningsbredd

Avsökningshöjd

Bredd transportband
Viktkapacitet
Bildskärm
Handhavandesätt
Produktlagringskapacitet
Förpackningsform
Transportband
Hastighet  transportband
Alarm
Nätspänning
Ingående material

Känslighet
Fe

SUS304

400mm

80mm,120mm
150mm,180mm

Φ 0.5mm,Φ 0.6mm
Φ 0.7mm,Φ 0.8mm

Φ 1.0mm,Φ 1.2mm
Φ 1.5mm,Φ 2.0mm

Φ1.0mm
Φ1.2mm

Φ 2.0mm
Φ 2.5mm

80mm,120mm
150mm,180mm

Φ 0.5mm,Φ 0.6mm
Φ 0.7mm,Φ 0.8mm

Φ 0.8mm,Φ 1.0mm
Φ 1.2mm,Φ 1.5mm

Φ 1.0mm
Φ 1.2mm

Φ 1.5mm
Φ 2.0mm

200mm
250mm

200mm
250mm

500mm 400mm 500mm

360mm

5kg~10kg 20kg~100kg

LCD flytande kristall.（FDM beröringsstyrd som tillval.）

Tangentinmatning av data.（Beröringsfri inmatning som tillval.）

Standardplast eller cardboard, metallfilm（aluminium）och bulk

Livsmedelanpassad PVC（PU och kedjebaserat transportband som tillval.）

Alarm med stoppat transportband.（Alarmlampa och utkastare som tillval.）

AC230V50Hz. （Andra spänningar som tillval.）

SUS304

Fast 25 m/min（Varierbar hastighet som tillval.）

52 stycken

5kg~10kg 20kg~100kg

460mm 360mm 460mm



Den första digitala detektorn tillverkad i Kina för att avsöka inte önskvärda metaller i produkter i t.ex. pulverform, korn eller liknande 
strukturer med produktion i fallande rörelseriktning. 

Hög stabilitet och känslighet, passande att avsöka produkter där pumptryck används i produktionen för att förflytta produkten i tillverkning-
sprocessen. Ofta produkter av flödeskaraktär som t.ex. såser, alkohol etc.

Metalldetektor för produkter med fallande rörelseriktning

Metalldetektor för såser

Metalldetektor IMD-I-P – serien

Metalldetektor IMD-I-L serien

Kompakt utförande, kräver litet utrymme.

Teknologi med automatisk identifikation av produkten, kraftfulla möjligheter att 
påverka och dämpa trycket på densamma.
Lätt att anpassa till redan existerande produktioner med täta rörsystem.
Kompakt utförande, korta rörlängder.
Livsmedelanpassad teflonbeläggning på rörens insida som inte påverkas av höga 
temperaturer och tryck.
Snabb och tillförlitlig ventil för avskiljning av produktavsnitt innehållande inte 
önskvärt material. Inte bara vid hög produktionshastighet utan även vid produktion 
och avsökning av viskösa produkter vid låga produktionshastigheter. 

Snabb utkastarmekanism eliminerar onödigt materialspill.
Utförd i enlighet med GMP - krav, lätt att installera och rengöra.
Den digitala teknologin innebär stabilare funktion och ökad känslighet jämfört 
med analog elektronik.
Utrustningens utformning innebär effektivt hinder från störningar i form av 
vibrationer, buller och påverkan av produktionsförloppet.

Modell
Avsöknings-
diameter (mm)

IMD-I-P

Fe SUS

Avsöknings-
kapacitet/h2

Modell IMD-I-L

Fe SUS

Avsök-
ningsdiamm

A 
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Alarm
funktion

Automatisk
styrd ventil

för avskiljning.

Nätspänning Material

0.5 1.2
1.5
2.0

0.6
0.8

Inv. rör-
material

Känslighet1

Φd [mm]
Tryck

50 219 388 1025 62 703
≥0.5
Mpa

230V
50Hz

（tillval）

Rostfri
SUS
304

Teflonbelagd
insidapå rör716

729
75
92

1041
1067

388
418

219
255

63
80

75 3
5

10
100
150

Alarm-
funktion

Automa-
Tisk klaff-
Utkastare

Nät-
spänning

Känslighet 1
Φd [mm]

MaterialTryckkrav

≥0.5Mpa 230V
50Hz

0.5
0.7
0.8 1.5

1.5
1.2Rostfritt 

stål(SUS 
304)

Anm:
1. Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med 
testprover. Den verkliga känsligheten måste fastställas genom att aktuell produkt används 
vid faktiska produktionsförhållanden samt anpassning till förväntade metaller och deras 
storlekar som kan tänkas förekomma och som inte är önskvärda.

2. Avsökningskapaciteten per timma är relaterad till produktvikten, värdena i tabellen är 
baserade på vattnets densitet (1000kg/m3).

3. Utrustningen kan anpassas med avseende på specifika önskemål från kund/användare. 

Note:
1. Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med 
testprover. Den verkliga känsligheten måste fastställas genom att aktuell produkt används 
vid faktiska produktionsförhållanden samt anpassning till förväntade metaller och deras 
storlekar som kan tänkas förekomma och som inte är önskvärda.

2. Avsökningskapaciteten/volym per timma är relaterad till produktvikt och hastighet.

3. Utrustningen kan anpassas med avseende på specifika önskemål från kund/användare. 



Lämplig att monteras i produktionslinjer där produkten är 
av farmaceutisk karaktär. Produktionen kan exempelvis 
vara tillverkning av tabletter, fyllningsmaskiner genom 
förslutning med kapsyler, sorteringsutrustning etc. där 
förväntade föroreningar innehåller eller utgör någon form 
av järnhaltig metall (Fe), icke-järnhaltiga metaller såsom 
koppar, aluminium etc. samt olika former av rostfritt stål. 
Utrustningen är utformad för stabil funktion och hög 
känslighet.

Upptäcker metallföroreningar i speciellt produktionslinjer där tillverkning av bagerivaror i t.ex. kakform förekommer och där 
förväntade föroreningar innehåller eller utgör någon form av järnhaltig metall (Fe), icke-järnhaltiga metaller såsom koppar, 
aluminium etc. samt olika former av rostfritt stål.Utrustningen är utformad för stabil funktion och hög känslighet.

Metalldetektor för bakverk

Metalldetektor för medicin
Metalldetektor IMD-I-M serien

Anm:
1. Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet. Den verkliga 
känsligheten måste fastställas genom att aktuell produkt används vid faktiska produktionsförhållanden samt anpassning till 
förväntade metaller och deras storlekar som kan tänkas förekomma och som inte är önskvärda.
2. Utrustningen kan anpassas med avseende på specifika önskemål från kund/användare. 

Anm:
1. Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet. Den verkliga 
känsligheten måste fastställas genom att aktuell produkt används vid faktiska produktionsförhållanden samt anpassning till 
förväntade metaller och deras storlekar som kan tänkas förekomma och som inte är önskvärda.
2. Utrustningen kan anpassas med avseende på specifika önskemål från kund/användare.

Metalldetektor IMD-I-B serien
Sömlös anslutning för dockning till befintliga olika varianter av produktionslinjer.
Unik design av pneumatisk band utstötare med återgående funktion och parallell utstötningsriktning för att 
förhindra att produkterna kommer i oordning.
Motstår höga temperaturer. Enkel att demontera och lätt att rengöra.

IMD-I-B
60、80、100、120

Modell
Specifikation
Avsökningsbredd

Bredd transportband

Hastighet transportband
Utstötare
Nätspänning
Ingående material

Transportband

Avsökningshöjd

Känslighet
Fe
SUS304

600mm,   800mm,   1000mm,   1200mm

50~80mm

Φ0.8mm

Φ1.5mm

560mm,  760mm,  960mm, 1160mm

Fast 15 m/min（Varierbar hastighet som tillval. ）

Pneumatiskt återgående bandutförande

230V50Hz （ Andra spänningar som tillval. ）

SUS304

Livsmedelanpassad PVC （PU och kedjebaserat 
transportband som tillval.）

Φ2.0mm

Φ1.2mm

200mm

Avsökning med hög känslighet vid snabba tillverkningsförlopp.
Noggrann och effektiv utstötaranordning.
Följer regler och standard som gäller för farmaceutisk 
produktion enligt GPM.
Beröringsstyrd display som är lätt att använda.
Den hjulförsedda utrustningen är lätt att flytta och har 
justerbar höjd och avsökningsvinkel för enkel anpassning 
till platsen för avsökning.

Modell IMD-I-M
Avsökningsbredd
Avsökningshöjd

Bildskärm 
Handhavandesätt
Produktlagringskapacitet
Kanalmaterial
Utstötare
Nätspänning
Erforderligt tryck
Ingående material

Känslighet
Fe
SUS304

70mm 100mm 150mm

35mm25mm

TFT beröringsstyrd

Inmatning av data genom bildskärmsberöring

99 stycken

Livsmedelanpassat plexiglas

Automatisk återgående

230V50Hz （Andra spänningar som tillval）

≥0.5Mpa 

SUS304

20mm

≥Φ 0.6mm

≥Φ 0.8mm



Utrustningar avsedda för röntgeninspektion
En serie av inspektionssystem baserade på röntgenteknik med hög prestanda och känslighet. En stor mängd av 
möjligheter att avsöka förekomsten av föroreningar som inkluderar metalliska och icke-metalliska föroreningar som 
t.ex. glas, keramik, sten, ben, hårdgummi, hårdplast m.m. TXR serien kan inspektera såväl metalliska som 
icke-metalliska förpackningar inkluderande konserver där mätresultatet inte påverkas av temperatur, luftfuktighet, 
salthalt och etc. 
Röntgeninspektionssystemen är lämpliga att användas inom branscher med tillverkning av läkemedel, kemibaserade 
produkter samt livsmedel för att nämna några.

Röntgeninspektionssystemet TXR serien

Utmärkt tillämpbarhet
Den senaste tekniken ”eight grade image processing technology” används för att uppnå bäst anpassning till produkten 
och därmed bästa känsligheten vid avsökning.

Hårdvara
Reservdelar finns att tillgå genom att man använder sig av importerade, 
välkända märken tillgängliga på de flesta marknader där röntgenutrustningar
 kan tänkas förekomma/användas.

Enkelt handhavande
15 tums beröringsstyrd skärmbild som är 
enkel att använda.
Auto-setting funktion.
Sparar produktuppgifter vilket underlättar för 
användaren att göra analyser och efterforskning.

Omfattande och trovärdig säkerhet

Enkel att demontera, lätt att rengöra och
med pålitlig säkerhet

Strålningsläckage möter FDA och CE – standard.

1. 1Till/från reglage.

2. Skyddsduk för att förhindra strålnings-
läckage.
3. Skyddshuv mot strålning .

Perfekt säkerhetsskydd för att eliminera 
strålningsrisk vid felaktigt handhavande.

Bra miljöanpassad utformning
Försedd med industriellt 
anpassad luftkonditionering.
Väl kapslad förhindrar damm 
att komma in i utrustningen.

Omgivande fuktighet kan 
uppgå till 90%.

Tillåten omgivningstemperatur 
mellan – 100C till + 400C.

Perfekta mjukvarufördelar
Avskärmnings funktioner

Begränsnings
linjemarkerat 
avsökningsområde

Koncentrerat markerat 
avsökningsområde

Burkutformat 
avsökningsföremål

Avsökning korvändar försedda 
med aluminiumförslutningsclips  Normala tabletter

Felaktiga tabletter

 Avsaknad

Markering av felaktigheter



Utrustningar avsedda för röntgeninspektion
Omfattande inspektionssystem med möjligheter att avsöka 
förekomsten av föroreningar som inkluderar metalliska och 
icke-metalliska föroreningar som t.ex. glas, keramik, sten, 
ben, hårdgummi, hårdplast m.m. Dessa system kan 
inspektera såväl metalliska som icke-metalliska 
förpackningar inkluderande konserver i burkutformning där 
mätresultatet inte påverkas av temperatur, luftfuktighet, 
salthalt etc. 

Model A B C D E F
2480
4080

4080L
4080S

4080SL
4080SH
5080SH
6080SH

875
1065
1065
1065
1065
1065
1200
1300

110
160
100
160
100
220
250
300

240
400
400
400
400
400
500
600

650±50
650±50
650±50
650±50
650±50
650±50
650±50
650±50

1690±50
1750±50

16900±50
1750±50
1690±50
1810±50
2230±50
2280±50

870
950
950
950
950
950

1300
1400

TXR-2480

Modell TXR Series
Specifikation
Röntgenrör
Avsökningsbredd
Avsökningshöjd

Bästa förutsättningar

Hastighet transportband
Bildskärm
Operativsystem
Anslutning
Produkthantering
Olika parameterval
Bild
Nätspänning
Ingående material
Skötsel
Temperaturkrav 
Radioaktiv strålning
Skyddsåtgärd

2480 4080 4080S 4080SL 4080SH 5080S 5080SH
MAX. 80kV, 150W

240mm

110mm 160mm

5-50 m/min

Full färg TFT 15 tum beröringsstyrd

Window XP Professional

LAN port, USB port

Fullständig produktloggning

Automatisk inställning/manuell inlärning 

Bildminne/utskrift/analys

230V50Hz（Andra spänningar som tillval）

SUS304

Lätt att rengöra/tvätta

Industriellt anpassad luftkylning

< 1 mikroSievert/h

Löstagbar skyddsduk

5-40 m/min

SUS kula Φ 0.3mm         SUS tråd Φ 0.2×2mm
SUS kula Φ 0.4mm    
SUS tråd Φ 0.2×2mm

100mm 220mm 160mm 250mm

400mm 500mm

MAX.80kV,150W/210W MAX. 80kV,320W

Anm:
Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet. Den 
verkliga känsligheten måste fastställas genom att aktuell produkt används vid faktiska produktionsförhållanden.



Röntgenutrustning för avsökning av produkter i Bulk

Röntgenutrustning för avsökning av produkter i såser

Ett inspektionssystem med möjligheter att avsöka förekomsten av föroreningar i 
bulkför- packning. Lämplig för inspektion av produktionslinjer där man hanterar 
jordnötter, korn, spannmål, gummigranulat, kapsyler, tabletter m.m.  

Ett inspektionssystem med möjligheter att avsöka förekomsten av föroreningar i flödesorienterade produkter genom inspektion av 
produktionslinjer där man hanterar livsmedel (sallad dressing, ketchup m.m.), kemiska produkter (flytande PET m.m.) farmaceutiska 
varor (mediciner m.m. )

Röntgenutrustning TXR-P serien

Röntgenutrustning TXR-Pi serien

Flerkanalig utstötardesign som effektivt eliminerar produktförluster.
När produkten passerar genom röntgenavsökningsenheten aktiveras
endast den utstötare som är anpassad till just den avsökta föroreningen.

Stor produktanpassning.
Lätt att anpassa till redan existerande produktioner med  täta rörsystem.
Kompakt utförande, korta rörlängder.
Livsmedelanpassad teflonbeläggning på rörens insida som inte påverkas av 
höga temperaturer och tryck.
Snabb och tillförlitlig ventil för avskiljning av produktavsnitt innehållande inte 
önskvärt material. Inte bara vid hög produktionshastighet utan även vid 
produktion och avsökning av viskösa produkter vid låga produktionshastig-
heter. Detta för att eliminera materialförluster så mycket som möjligt.  

Specifikation
Röntgenrör
Avsökningsbredd
Avsökningshöjd
Bästa förutsättningar
Hastighet transportband
Temperaturkrav
Skyddsåtgärd
Utstötare

TXR-4080P
MAX. 80kV, 210w

400mm
50mm

5-50 m/min
Industriellt anpassad luftkylning

Löstagbar skyddsduk
Fyrkanal/enkel kanal i klaffutförande

SUS kula Φ 0.3mm    SUS tråd Φ 0.2×2mm

Anm:
Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med
testprover på transportbandet. Den verkliga känsligheten måste fastställas genom
att aktuell produkt används vid faktiska produktionsförhållanden.

Anm:
Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med 
testprover på transportbandet. Den verkliga känsligheten måste fastställas genom 
att aktuell produkt används vid faktiska produktionsförhållanden.

Specifikation
Rördiameter
Röntgenrör
Bästa förutsättningar
Bildskärm
Nätspänning
Temperatur
Utstötare

TXR-2480Pi
75mm

MAX. 80kV, 150W

Full färg TFT 15 tum beröringsstyrd

Industriellt anpassad luftkylning
Ventil

230V50Hz（Andra spänningar som tillval）

SUS kula Φ 0.5mm     SUS tråd Φ 0.3×2mm

100mm 150mm



Lågenergiförbrukande röntgenutrustningar

Röntgenutrustning för kvarblivna benfragment

Syftet med denna utrustning är att avsöka produkter med låg densitet och homogen karaktär där likformighet förekommer avseende 
produkternas förpackning.

Lämplig för ”in-lineavsökning” av kvarblivna benfragment vid hantering av köttprodukter som t.ex. nyckelben, bröstben, skulderblad 
etc. hos kycklingar.

Röntgenutrustning TXR-C serien

Röntgenutrustning TXR-BDE serien 

Motsvarar karaktäristik och funktion hos redan existerande modeller inom TXR serien.

Jämfört med traditionell enkel energiinspektion tillämpar TXR-BDE serien dubbel 
energiinspektionsteknologi som innebär högre känslighet och en ökad inspektionstakt.

TXR-BDE serien kan identifiera främmande föremål som t.ex. gummi, ben med 
närliggande densitet etc.

Utan påverkan, åstadkommen genom oregelbundenhet och överlappning i 
produktionen. 

Försedd med röntgenlampa med låg effekt. Används vid avsökning av produkter som 
inte kräver behov av hög effekt trots krav på tillförlitlig inspektion till lägre kostnad. 

Modell TXR-2480C TXR-4080C
Röntgenrör
Avsökningsbredd
Avsökningshöjd
Bästa förutsättningar
Hastighet transportband

Radioaktiv strålning
Skyddsåtgärd
Alarm
Nätspänning
Skyddsklass
Ingående material

Arbetsbetingelser 
avseende miljö

MAX. 80kvV 80W

240mm

110mm

10-70m/min

< 1 mikroSievert/h

Löstagbar skyddsduk

Ljud – och ljuslarm; Utstötare tillval.

IP66

SUS304

AC230V50Hz, 15kVA Max.

Temperatur: -10~40°C Kylmetod: Industriellt anpassad luftkylning
Luftfuktighet: 30-90%, Frostfri fuktighetskontroll: Avfuktare.

SUS kula Φ0.5mm     SUS tråd Φ0.3×2mm

400mm

160mm

Modell TXR-4080BDE
Röntgenrör
Avsökningsbredd
Avsökningshöjd
Bästa förutsättningar
Hastighet transportband

Radioaktiv strålning
Skyddsåtgärd
Alarm
Nätspänning
Skyddsklass
Ingående material

Arbetsbetingelser
avseende miljö

MAX. 80kV, 320W

400mm

100mm

10-40m/min

< 1 microSievert/h

Löstagbar skyddsduk

AC230V50Hz, 15kVA Max.

IP66

SUS304

Ljud – och ljuslarm; Utstötare som tillval.

Temperatur: -10~40°C Kylmetod: Industriellt anpassad luftkylning
Luftfuktighet: 30-90%, Frostfri fuktighetskontroll: Avfuktare.

SUS kula Φ 0.3mm     SUS tråd Φ0.2×2mm



Anm:
Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet. Den 
verkliga känsligheten måste fastställas genom att aktuell produkt används vid faktiska produktionsförhållanden.

Dubbelstråligt röntgeninspektionssystem
Lämplig för packade produkter som är större på höjden än bredden som t.ex. burkar i kompositmaterial, PET flaskor, 
glaskrukor, metallburkar.

Röntgeninspektionssystem TXR-BDX serien
Använder dubbla avsökningssystem för att kunna göra inspektion i dubbla vinklar för att förhindra att inga 
områden i produkten inte blir avsökta.
Intelligent avsökning för att säkra optimal känslighet i olika områden.
Multifunktion – utför kontinuerlig avsökning avseende främmande föremål, kapsyler, fyllnadsnivåer och defekt 
förpackning.

Model TXR-2080BDX
Röntgenrör
Avsökningsbredd
Avsökningshöjd
Bästa förutsättningar
Hastighet transportband

Omgivningsförutsättningar

Radioaktiv strålning
Utstötare
Erforderligt tryck
Nätspänning
Skyddsklass
Ingående material

En-rörs MAX. 80kV, 210W

200mm

250mm

10-70m/min

<1 mikroSievert/h

Tryckutförande

0.6-0.8Mpa

230V.1.5kVA Max, 50/60Hz

IP66

SUS304

Temperatur：-10~40℃.  Kylmetod ：Industriell luftkylning.
Luftfuktighet:   30-90%,  Frostfri fuktkontroll:  Avfuktare.

SUS kula Φ 0.4 mm      SUS tråd Φ 0.3×2mm



Anm:
Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet. Den 
verkliga känsligheten måste fastställas genom att aktuell produkt används vid faktiska produktionsförhållanden.

Röntgenutrustning för avsökning i produkter 
innehållande fiskben/kycklingben
Ett inspektionssystem anpassat till att avsöka icke önskvärda 
produkter som t.ex. fisk- eller kycklingben i produktionen av korv, 
fisk- eller kycklingprodukter.  

Röntgenutrustning TXR-F serien
Unik tillämpning av bildframställningsalgoritmer där 
förekomsten av tunna fiskben tydligt framgår på skärmen.

Extern HD-skärm med hög upplösning, indikerar t.ex. oönskade
fiskben i den producerade produkten.

Specifikation TXR-4080F
Röntgenrör
Avsökningsbredd
Avsökningshöjd
Bästa förutsättningar
Hastighet transportband

Operativsystem
Anslutningar
Produkthantering
Olika parameterval
Bild
Nätspänning
Ingående material
Skötsel
Temperatur 
Radioaktiv strålning
Skyddsåtgärd

Bildskärm

MAX. 80kV, 350W

400mm

100mm

Windows XP Professional

Fullständig produktloggning

Automatisk inställning / manuell inlärning

Bildminne/utskrift/analys

SUS304

Lätt att rengöra/tvätta

Industriellt anpassad luftkylning

Löstagbar skyddsduk

< 1 mikroSievert/h

230V50Hz（Andra spänningar som tillval）

LAN port, USB port

Full färg TFT 15 tum beröringsstyrd
HD 19, 30, 42 tum bildskärm som tillval

5-20 m/min

SUS kula Φ 0.3mm    SUS tråd Φ 0.2×2mm



Lämplig att användas vid viktkontroll av förpackade produkter för att uppnå kvalitetsstandard.

Kontrollvåg IMD-IXL-serien
Hög hastighet, hög känslighet, hög stabil dynamisk viktkontroll Användarvänligt handhavande

Hög nivå på utförande, professionell design.

Miljöanpassat, stabilt utförande

Enkelt handhavande vid inmatning av parametrar.

Noggrant och effektivt utstötarsystem

Professionell och människovänlig handhavandedesign

Tar till sig fördelen av en implementerad högkänslig sensor. Produktdatabas – kan lagra upp till 100 olika 
produkter.

Rostfritt sandblästrat hölje.

Vatten- och dammskyddat utförande. Skyddsklass 
IP 30/IP60 tillval. 

Automatisk parameterinställning genom enkel 
inmatning av produktparametrar och vägningskrav. 

Gångjärnförsedda skyddsytor – lätt att rengöra.

Försedd med datastatistikfunktion.
Försedd med data exportmöjligheter, USB och 
Ethernet.
Kompatibel och utvidgningsbar.

Olika varierande snabba utstötarsystem, tillgodosedda att stöta bort 
varierande inte önskvärda produkter under skiftande produktionshastigheter.

Stabil funktion.

1. Känsligheten hålls stabil, behov av daglig kalibrering är inte nödvändig.

1. Fullfärgsskärm med beröringsstyrd inmatning av data. Enkel, intuitiv och 
    lätt att handha.

2. Autodynamisk nollspårs teknologi, vilket möjliggör sökningskänslighet 
    för vattenbaserade produkter etc. i situationer där förändring genom olika 
    vägningssätt förekommer.



Not:
1.Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet där 
noggrannheten dels påverkas av mäthastigheten och dels av vikten.

2.Mäthastigheten ovan är helt beroende på produktens uppmätta storlek.

3.Utrustningen kan anpassas med avseende på specifika önskemål från kund/användare.   

Kontrollvåg

Model IXL-160 IXL-230S IXL-230L IXL-300 IXL-400 IXL-500
Mätområde
Skalintervall
Mätnoggrannhet
Max avsökningshastighet
Bandhastighet

Vägnings-
yta

Bredd

Bredd
Längd

Bildskärm
Produktminne kvantitet

Utkastare
Nätspänning
Skyddsklass
Ingående material

Antal sorterings segment

Längd
Vägd produ-
ktstorlek

10~600g

0.05g

±0.1g

250st/min

70m/min

150mm

200mm

160mm

280mm

20~2000g

0.1g

±0.2g

200st/min

70m/min

220mm

250mm

230mm

350mm

20~2000g

0.1g

±0.2g

155st/min

70m/min

220mm

350mm

230mm

450mm

7-tums  beröringsstyrd LCD skärm

100 olika

2 eller 3

（tillval）

AC230V50Hz （Andra spänningar som tillval）

IP30/IP54/IP66

SUS304

20~5000g

0.2g

±0.5g

140st/min

70m/min

290mm

400mm

300mm

500mm

0.2~10kg

1g

±1g

105st/min

70m/min

390mm

500mm

400mm

650mm

0.5~20kg

1g

±2g

75st/min

60m/min

490mm

700mm

500mm

800mm



Kombinerad metall och kontrollvåg
Vanligt förekommande i förpackningsutrymmen med begränsad plats.

Kontrollvåg IMC-serien
Kompakt utförande, sparar utrymme och 
Installationskostnader.
Metalldetektorenheten och kontrollvågen är perfekt 
integrerade i varandra på ett gemensamt underrede. Detta
för att möta kraven på anpassning till produktionslinjen
och därmed ökad kostnadseffektivitet genom förenklad 
installation.

Modell IMC-230L
Mätområde
Skalintervall

Bredd

Storlek 
vägyta

Längd
Höjd
Bredd
Längd
Höjd

SUS
Fe (järn)

Känslighet

Produkter lagrade i minnet
Sorterinssegment
Avskiljare/utstötare
Nätspänning
Skyddsklass
Ingående material

Storlek på 
vägd produkt

Maximal avsökningshastighet
Maximal hastighet transportband

Noggrannhet (Зσ)

20~2000g

0.1g

±0.2g

155 st/min

70m/min

220mm

350mm

70mm 110mm 140mm

230mm

450mm

80mm

Φ0.5mm

Φ1.2mm

120mm

Φ0.7mm

Φ1.5mm

150mm

Φ0.7mm

Φ1.5mm

100 olika

2 eller 3

Olika tillval

230V50Hz（Andra tillval）

IP30/IP54/IP66

（SUS304）

180mm

Φ0.7mm

Φ2.0mm

170mm

Anm:
1.Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet där 
noggrannheten dels påverkas av mäthastigheten och dels av vikten.

2.Mäthastigheten ovan är helt beroende på produktens storlek.

3.Utrustningen kan anpassas med avseende på specifika önskemål från kund/användare.   



Anm:
1.Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet
 där noggrannheten dels påverkas av mäthastigheten och dels av vikten.

2.Mäthastigheten ovan är helt beroende på produktens storlek.

3.Utrustningen kan anpassas med avseende på specifika önskemål från kund/användare. 

Modell IMC-300
Mätområde
Skalintervall

Bredd
Längd
Höjd
Bredd
Längd
Höjd

SUS
Fe (järn)Känslighet

Produkter lagrade i minnet
Sorterinssegment
Avskiljare/utstötare
Nätspänning
Skyddsklass
Ingående material

Maximal avsökningshastighet 
Maximal hastighet transportband

Noggrannhet (Зσ)

Storlek på 
vägd produkt

Ytstorlek 
för vägning

20~5000g

0.2g

±0.5g

140st/min

70m/min

290mm

400mm

70mm 110mm 140mm

300mm

500mm

100 olika

2 eller 3

olika tillval

230V50Hz （andra spänningar som tillval）

IP30/IP54/IP66

（SUS304）

80mm

Φ0.5mm

Φ1.2mm

120mm

Φ0.7mm

Φ1.5mm

150mm

Φ0.7mm

Φ1.5mm

180mm

Φ0.7mm

Φ2.0mm

170mm



Används med fördel vid kontrollvägning av produkter såsom
skaldjur, vattenorienterade produkter, frysvaror m.m.

Anm:
1.Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet där 
noggrannheten dels påverkas av mäthastigheten och dels av vikten.

2.Mäthastigheten ovan är helt beroende på specifika önskemål från kund/användare.   

Kontrollvåg med flerstationers sorteringsfack

Kontrollvåg IXL - SG – serien
Optimerar produktionsprocessen genom effektiviserad sortering 
och spar därigenom kostnader.
Noggrann avskiljarmekanism med flertalet vägningszoner.

Varierande snabba avskiljarmekanismer som möjliggör att inte
önskade produkter avskiljs vid olika hastigheter. 9 standard 
vägningszoner. 11 vägningszoner finns som tillval. 

Modell IXL-SG-160 IXL-SG-230S IXL-SG-230L IXL- SG -300
Mät område

Bredd
Längd
Höjd
Bredd

Bildskärm
Produkter lagrade I  minnet
Maximalt antal  viktområden
Sorterare
Nätspänning
Skyddsklass
Ingående material

Skalintervall

Maximal avsökningshastighet 
Maximal hastighet transportband

Noggrannhet (Зσ)

Ytstorlek för
 vägning

Storlek 
vägyta

10~600g

0.05g

±0.1g

250st/min

70m/min

150mm

200mm

160mm

280mm

20~2000g

0.1g

±0.2g

200st/min

70m/min

220mm

250mm

230mm

350mm

7 tum beröringsstyrd LCD skärm

100 olika

11 nivåer

sortering（tillval）

230V50Hz （andra spänningar som tillval）

IP30/IP54/IP66

（SUS304）

20~2000g

0.1g

±0.2g

155st/min

70m/min

220mm

350mm

230mm

450mm

20~5000g

0.2g

±0.5g

140st/min

70m/min

290mm

400mm

300mm

500mm



Utstötare/avskiljare
Klaffutförande
Att avskilja detekterade, inte önskvärda 
produkter med hjälp av en aktiv klaff. Att 
användas vid torra produkter i bulk och där 
flödet i produktionen är i horisontell riktning.

Ledarmutförande
Att avskilja detekterade, inte önskvärda produkter 
i skiljda riktningar genom 1 - 2 stycken rörliga 
ledarmar, lämpliga att i sidled föra förpackningar 
som t.ex. kartonger alternativt påsar från bandet.

Pneumatiskt återgående band
-utförande
Att avskilja detekterade, inte önskvärda 
produkter med hjälp av pneumatiskt återgående, 
styrd del av transportbandet att användas vid 
små förpackningar och inte förpackade 
produkter.

Ledat transportband
Att avskilja detekterade, inte önskvärda 
produkter med hjälp av ledat transport-band. 
Att användas vid torra produkter i bulk.

Ventilutförande
Att avskilja detekterade, inte önskvärda 
produkter genom att öppna och stänga en ventil 
som är ansluten till produktionslinjen som är i 
rörform och där produkterna är av flödeskarak-
tär som t.ex. flytande och halvflytande ämnen.  

Luftstråleutförande
Att avskilja detekterade, inte önskvärda 
produkter från produktionslinjen med hjälp av 
riktad luftstråle. Att användas vid höga 
hastigheter och små, lätta produkter.

Dubbelriktad utstötarfunktion
Att avskilja detekterade, inte önskvärda
produkter med hjälp av dubbelriktad
utstötarmekanism. Att användas vid små och 
stora förpackningar.

Utstötande utförande
Att avskilja detekterade, inte önskvärda 
produkter med hjälp av en utstötarmekanism. 
Att användas vid små och stora förpackningar. 

Klaffutförande
Att avskilja detekterade, inte önskvärda produkter med hjälp av en aktiv klaff. Att användas vid torra 
produkter i bulk och där flödet i produktionen är vertikalt i fallande riktning.
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